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KDO SMO 

 

Primorsko svetovalno središče (PRIMSS) je neprofitni zavod, ki izvaja dejavnosti 

psihosocialnega in pravnega svetovanja, neformalnega izobraz evanja in organizacije javnih 

dogodkov s ciljem izboljs anja kakovosti z ivljenja dijakov, s tudentov, mladih, ranljivih skupin in 

zainteresirane javnosti. Storitve Zavoda so za dijake in s tudente subvencionirane s strani 

S tudentske organizacije Univerze na Primorskem (S OUP), za socialno ogroz ene obc ane Mestne 

obc ine Koper pa je psihosocialno svetovanje brezplac no (sofinancirano s strani Mestne obc ine 

Koper). Za ostale so storitve dosegljive po sprejemljivih cenah. 

Osnovno vodilo PRIMSS-a je moralno in etic no ravnanje v medsebojnih odnosih znotraj 

organizacije kot tudi zunaj nje. Sprejemamo razlic nost in se proaktivno odzivamo na potrebe 

tistih, katerim so nas e storitve namenjene. 

Sinergic no se povezujemo z drugimi organizacijami znotraj lokalnega okolja in s irs e ter tako 

krepimo svoja znanja in ves c ine, ki jih tudi nesebic no delimo z drugimi. Smo druz beno 

odgovorni in skozi svoje delovanje spodbujamo druz beno aktivnost pri ostalih, predvsem 

mladih. Posebno pozornost namenjamo zagotavljanju varstva c lovekovih pravic najbolj ranljivih 

skupin in posameznikov. 

 

VIZITKA 

Primorsko svetovlano središče, Koper (PRIMSS) 

Cesta Zore Perello - Godina 3 

p.p.: 753, 6101 Koper 

 

Kontakt:  

Mobilni telefon: +386 41 360 913 (info), +386 40 900 399 (pravna pisarna) 

Elektronska pošta: info@primss.si, pravnik@primss.si 

Spletna stran: www.primss.si 

 

Transakcijski rac un: 04321-0001433295 (Nova KBM d.d.) 

Identifikacijska s tevilka: 49438093 

Matic na s tevilka: 3281973000 

 

  

mailto:%20info@primss.si
http://www.primss.si/sl/o-nas/www.primss.si
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SODELAVCI 

Sebastjan Kokl    Barbara Kramžar 

v.d. dirketorja       koordinatorka projektov  

 

 

 

 

 

 

 

Nikolina Jeretič, mag. biopsih.  Nina Markovič, dipl. prav (UN) 

strokovna vodja                    koordinatorka projektov na pravnem podroc ju 

 

SVETOVALCI(KE)     SVETOVALCI(KE) 

v psihosocialni svetovalnici:   v pravni svetovalnici: 

Martina Baz ec, dipl. biopsih.   Mateja Stanic , dipl. prav (UN)  

Bos tjan Hafnar, dipl. biopsih.   Sabrina Jerman, dipl. prav (UN) 

Dejan Pis ot, dipl. biopsih.   Neja Domnik, dipl. prav (UN) 

Maja C ec ek     Lana Nastja Anz ur     

Brina Plavs ic       

Barbara Oven  

 

ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI: 

Matic Munc, psiholog 

 

PROJEKTNI SODELAVCI: 

Katarina Volc ans ek, Anja Kastelic, Tamara Arh, Nina Partljic , Kaja Petek, Nives Kotar, Urs a 

Pec ec nik, Agata Anz ur, Tanja Grad 

https://www.facebook.com/martina.bazec?fref=gm&dti=850404745140669&hc_location=group
https://www.facebook.com/bostjanhafnar?fref=gm&dti=850404745140669&hc_location=group
https://www.facebook.com/majaana.cecekcrepulja?fref=gm&dti=850404745140669&hc_location=group
https://www.facebook.com/brina.plavsic?fref=gm&dti=850404745140669&hc_location=group
https://www.facebook.com/rozca.ovnova?fref=gm&dti=850404745140669&hc_location=group
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PROGRAMI IN PROJEKTI 

Program brezplačnega psihosocialnega svetovanja za socialno ogrožene občane Mestne 

občine Koper 

 

Program je sofinanciran s strani Mestne obc ine Koper in S tudentske organizacije Univerze na 

Primorskem ter se izvaja v sodelovanju s Centrom za socialno delo Koper (CSD Koper).  
 

V lanskem letu je v program bilo vkljuc enih 61 uporabnikov (Graf 1), ki so v c asu izvajanja 

programa bili po odloc bi upravic eni do denarne socialne pomoc i oziroma prihajajo iz socialno 
ogroz enih druz in. Od tega je bilo 31 (50,8 %) uporabnikov z enskega spola, 30 (49,2 %) pa 

mos kega. Vec ina uporabnikov (57,4 %) je bilo starih od 30 do 60 let, starostni razpon pa se je 

gibal med 12 in 66 let.  
 

V sodelovanju s Centrom dnevnih 

aktivnosti za starejs e obc ane Koper, 
Svetovalnim centrom za otroke, 

mladostnike in stars e Koper, Drus tvom za 

pomoc  odvisnikom in njihovim druz inam 
Svit Koper, Nacionalnim ins titutom za 

javno zdravje, OE Koper, Rdec im kriz em 

Koper, Javnim stanovanjskim skladom 
Mestne obc ine Koper in Pravnim centrom 

za varstvo c lovekovih pravic, Koper, smo 

nudili psihosocialno svetovanje 
upokojencem, učencem, dijakom in 

odvisnikom, ki so se zaradi socialne 

ogroz enosti znas li v osebnih ali 
drugac nih stiskah in so obc ani Mestne obc ine Koper. Te so povezane z druz insko dinamiko, 

partnerskimi odnosi, vzgojo mladoletnih otrok, sooc anjem z izgubo partnerja, nezaposljivostjo, 

zasvojenostjo in odvajanjem od prepovedanih substanc. Uporabnikom smo prav tako stali ob 
strani z metodo zagovornis tva pri: 

• izpolnjevanju pros enj za dodelitev brezplac ne pravne pomoc i (v sodelovanju s Pravnim 

centrom za varstvo c lovekovih pravic); 

• prepoznavanju znakov nasilja v partnerskem odnosu (smo del Nacionalne mrez e prvih 

toc k pomoc i za z rtve nasilja v druz ini in z rtve nasilja zaradi spola); 

• iskanju moz nosti res itve socialne stiske (v sodelovanju s Centrom za socialno delo 

Koper); 

• urejanju stanovanjske problematike (v sodelovanju s Javnim stanovanjskim skladom 

Mestne obc ine Koper) ipd.   

 

Pri izvajanju programa opaz amo sodelovalen in povezovalen odnos s strani omenjenih 

organizacij, s katerimi sinergic no delujemo v prid slehernega uporabnika. Uporabniki pa kaz ejo 

motivacijo in angaz iranost pri res evanju vsakdanjih tez av, kar lahko pomembno vpliva na 
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izboljs anje njihovega splos nega psihosocialnega stanja. Nudenje brezplac ne psihosocialne 

“varnostne mrez e” obc anom MOK je izjemno pomemben preventivni dejavnik identifikacije 
in preprečevanja duševnih motenj v zgodnjih fazah njihovega razvoja. Na podlagi izkus enj iz 

preteklega leta ocenjujemo, da z izvedbo omenjenega programa kakovostno in uc inkovito 

pripomoremo k dvigu kvalitete z ivljenja, krepitvi in ohranjanju dus evnega zdravja v lokalni 
skupnosti.  

 

Graf 1: Skupno število uporabnikov po spolu in starostnih skupinah 

 
 

Program brezplačnega pravnega svetovanja za socialno ogrožene občane občine Izola 

 

Program je sofinanciran s strani Obc ine Izola in S tudentska organizacija Univerze na 

Primorskem.  Projekt »Pravno svetovanje za socialno ogroz ene« PRIMSS izvaja projekt z e od leta 

2010 z namenom nuditi pravno pomoc  tistim skupinam prebivalstva, ki si pravne pomoc i pri 

odvetnikih zaradi slabega financ nega poloz aja ne morejo privos c iti. 

 

Nudena pravna pomoc  obsega celovito storitev strokovnega pravnega svetovanja, pa tudi druge 

pravne storitve, ki so pomembne za razres itev pravnih problemov socialno ogroz enih obc anov. 

V okviru brezplac ne pravne pomoc i smo uporabnikom nudili sledec e storitve: 

• prvi pravni nasvet v obliki pojasnila o pravnem poloz aju uporabnika in o pravicah in 

obveznostih v postopkih pred drz avnimi organi,  

• svetovanje o smotrnosti uvedb postopkov pred sodis c i – seznanitev uporabnikov s 

pravicami in obveznostmi pri uvedbi postopka, o pristojnostih sodis c , o procesnih 

pravilih, stros kih in nac inih izvrs itve odloc be,  

• svetovanje o smotrnosti alternativnega res evanja sporov – kadar je to za uporabnike 

ugodneje in ne poslabs a njihovega pravnega poloz aja,  

• sestavljanje vlog, ugovorov, pritoz b, pogodb in drugih listin za uporabnike,  

• izpolnjevanje obrazcev v razlic nih pravnih postopkih, 
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• pomoc  uporabnikom pri vloz itvi zahteve za brezplac no pravno pomoc , ki presega prvi 

pravni nasvet skladno z Zakonom o brezplac ni pravni pomoc i. 

 
Pravne storitve so nudene na vseh pravnih podroc jih, najvec  primerov pa je s podroc ja prava 

socialne varnosti. Med preostalimi pravnimi podroc ji prevladujejo: izvrs ilno pravo, obligacijsko 

pravo, delovno pravo, stvarno pravo  ter druz insko pravo. Glej graf 2. 

 

Nas i uporabniki so po statusu predvsem brezposelni, sledijo jim upokojenci z nizkimi 
pokojninami, zaposleni z zelo nizkimi dohodki, in študentje. Gre za ljudi, ki so poleg 

financ ne s ibkosti tudi socialno izkljuc eni in ki se v vse vec jem s tevilu na nas ne obrac ajo zgolj za 

pravno pomoc , ampak potrebujejo celostno obravnavo in pomoc  pri res evanju z ivljenskih in 

osebnih problematik. Veliko nas ih uporabnikov so posamezniki, ki morda s e niso pod pragom 

revs c ine, ampak se s tem neprestao spogledujejo.  

 
V iskanju najboljs ih res itev za nas e uporabnike sodelujemo s pristojnimi Centri za socialno 

delo. Povezovanje s CSD-jem je zelo pomembno, saj tako zagotavljamo individualno in 

celostno obravnavo vsakega posameznika. To je dodana vrednost nas im storitvam, saj se na 

nas pogosto obrac ajo osebe, ki jih poleg financ ne stiske in pravnih vpras anj pesti s e veliko drugih 

osebnostnih tez av. Sodelujemo pa tudi z Rdečim Križem, drus tvi upokojencev in krajevnimi 

skupnostmi, Belim obroc em ter Drus tvom za nenasilno komunikacijo in mnogimi drugimi.  
 

V letu 2017 smo nudili brezplac no svetovanje skupno 3 delovne dni v tednu ter v sklopu projekta 

pomagali 185 uporabnikom iz občine Izola z 278 brezplačnimi pravnimi nasveti ali 
pisanji. Uporabnikom iz ostalih obc in so bile na voljo nas e storitve po veljavnem ceniku oziroma 

izjemoma smo uporabnika oprostili plac ila v kolikor je bil v moc ni osebni stiski. Glej graf 3. 
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Subvencionirano psihosocialno in pravno svetovanje za dijake in študente  

Prav tako nas e storitve brezlac nega pravnega in subvencioniranega psihosocialnega svetovanja 

nudimo dijakom in s tudentom, kar sofinancira S tudentska organizacija Univerze na 

Primorskem. V preteklem letu se je na nas obrnilo vec  kot 35 dijakov in s tudentov z 

najrazlic nejs imi problematikami s psiholos kega in pravnega podroc ja. V najvec ji meri pa jih 

spremljajo obc utki anksioznosti, ki so povezani s procesom izobraz evanja ter druz insko in 

partnersko dinamiko. Na pravnem podroc ju se njihova vpras anja najbolj pogosto povezujejo z 
urejanjem bivanja v mestu s tudija. 

 

Učna baza PRIMSS-a 

Namen projekta Uc ne baze je bil usposobiti mlade svetovalce razlic nih interdisciplinarnih in 

humanistic nih strokovnih profilov za samostojno delo v okviru njihove izobrazbe, izkus enj in 
pripravljenosti, delo v paru, vodenje podpornih skupin, organizacije pogovorov in delavnic ter 

drugih aktivnosti v okviru ves c in psihosocialnega svetovanja.   
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Mednarodni projekt: Enhancing effective access to international protection,  

partnerstvo z UNHCR.  

V sklopu zgornjega projekta smo 
tekom celotnega leta 2017 nudil 

psihosocialno in pravno 

svetovanje prosilcem in 
posameznikom z mednarodno 

zas c ito. Poleg tega smo izvedli vec  

kot 20 preventivnih delavnic, kjer 
smo dvigovali zavest o ukrepih in 

zas c iti pred spolnim nasiljem in 

nasiljem po spolu tekom celega 
leta izvajali obiske policijskih 

postaj na meji ter skrbeli za 

informiranost zainteresirane 
javnosti o ranljivosti beguncev 

ter oseb s subsidiarno zas c ito. 
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OSTALI PROJEKTI 

 

Projekt: »STOP spletni propagandi terorizma« 

Projekt je sofinancirala Ameris ka ambasada v Ljubljani. V sklopu projekta smo izvedli 57 

interaktivnih delavnic, z njimi zajeli pribliz no 1650 dijakov iz srednjih šol po celi Sloveniji, 

izdali spletno publikacijo ter izdelali animacijo in v zvezi z njo izvedli nagradno igro. Namen 
delavnic je bilo ozaves c anje o nevarnostih na spletu, predvsem na temo spletnega novac enja v 

teroristic ne organizacije, sovraz nega govora in spodbujanja k nestrpnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialni eksperiment »Gledam, (ne) vidim«  

Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad z enskami je Zavod PRIMSS v sodelovanju s 

S tudentsko organizacijo Univerze na Primorskem (S OUP), Drus tvom naprednih obrambno-
borilnih metod (DNOBM) in Univerzitetno s portno zvezo Primorske (US ZP) zvedel socialni 

eksperiment. Socialni eksperiment je preverjal odzive posameznikov na nasilje v javnosti. Poleg 

premierne predstavitve filma je bila organizirana s e okrogla miza z gosti na temo nasilja, ki je 
imela namen ozaves c anja javnosti o razlic nih vidikih nasilja in moz nostih ukrepanja v primeru 

srec anja z nasiljem. 

 

Pravljice z vzhodnim vetrom 

V sodelovanju z Mestno knjižnico Izola smo izvedli projekt »Pravljice z vzhodnim vetrom«. 
Projekt se je izvedel v obliki petih srec anj branja pravljic in predstavitve drz ave izvora ter jezika. 
Pravljice so prebirali predstavniki razlic nih drz av, med 
njimi tudi begunci, prosilci za azil in drugi uspes no 
integrirani priseljenci, z namenom da obiskovalcem 
predstavijo svojo kulturo in literaturo. Namen projekta 
je zasledoval cilj, da se preko kulture, osebnega stika in 
povezovanja razlic nih etnic nih skupin z e na primarni 
ravni - med otroci, spodbujati medkulturnost, 
vkljuc enost ter zmanjs evati nestrpnost in strahu.  
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DOGODKI 
 

• Dogodek »Iz stiske do rešitve«, ki ga je Zavod PRIMSS organiziral ob svetovnem dnevu 

dus evnega zdravja in v sodelovanju z mrez o organizacij, ki deluje na podroc ju dus evnega 

zdravja v koprski regiji. V okviru dogodka so se odvijale razlic ne aktivnosti z namenom 
razbijanja predsodkov, ozaves c anja in spreminjanja stereotipov ter uc enja novih ves c in 

sooc anja z vsakdanjimi tez avami.  

 

• Projekt Živa knjižnica, ki ga je Zavod 

PRIMSS organiziral v sodelovanju s 

S tudentsko organizacijo Univerze na 

Primorskem in Drus tvom Kulturno, 

informacijsko in svetovalno 

sredis c e Legebitra. Z iva knjiz nica je 

potekala dvakrat, junija in oktobra. Namen 

projekta je ozaves c anje o c lovekovih 
pravicah in c loves kem dostojanstvu skozi 

osebni stik z marginaliziranimi 

posamezniki. 
 

• Razstava »Vsi otroci smo samo otroci. 

Ustvarjanje ob Svetovnem dnevu 

beguncev«. V sodelovanju z O.S . Koper in 

italijansko osnovno s olo O.S . Pier 

Paolo Vergerio smo izvedli predavanje in 

delavnice, kjer smo uc encem zakljuc nih 

razredov predstavili kdo so begunci in od 

kje prihajajo ter zakaj zapros ajo za 

mednarodno zas c ito. Otroci so po 

predstavitvi ustvarjali razlic ne izdelke, kjer 

so na kreativen nac in izrazili odprtost in 

sprejemanje vseh oseb, ki so pribez ali v Slovenijo. 
 

• Predavanje »Pomoč pri motnjah hranjenja«, na katerem smo spregovorili o nac inih 

psihosocialne podpore mladostnikom in njihovim stars em v procesu okrevanja ter 

razumevanje motnje hranjenja in njenega vpliva na dinamiko odnosov v druz ini.  
 

• Strokovni seminar o samopoškodbenem vedenju, ki je bil namenjen tako strokovni 

kot tudi laic ni javnosti. Za samopos kodbeno vedenje velja mnogo stereotipov, seveda 

napac nih, ki otez ujejo delo in lahko celo s kodijo prizadetim. Prav tako se pri nas zelo 

malo govori o resnic nih vzrokih za stiske mladih in drugih ogroz enih. S ele odprava 

vzrokov je dobra dolgoroc na varovalka pred ponovitvijo tveganega vedenja. 
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• Interaktivna delavnica »Pogovorimo se o zasvojenosti nekoliko drugače«, ki je 

imela namen ozaves c anja o biopsiholos ki podlagi zasvojenosti kot ozadju vsem 

zasvojenostim, ki jih poznamo. 
 

• Interaktivna delavnica »Pasti na spletu«, v sodelovanju Centrom pomoc i pri 

prekomerni rabi interneta - Logout  in z namenom ozaves c anja udelez encev o tem, kaj 

je tvegano vedenje na spletu, kdaj govorimo o spletnem nasilju ter kako se zas c ititi in 

prepoznati z rtve nasilja. 
 

• Strokovni seminar »Težavni otroci in njihova obravnava«, kjer je bilo govora o 

razlic nih oblikah "tez avnosti" otrok, ki jih strokovni delavci srec ujejo pri svojem delu 

(agresivnost, pasivnost, hiperkinetic nost, pomanjkanje pozornosti, z rtve zlorab ... ). 

 

• Cikel predavanj oziroma 

dogodkov na temo 

»Kriza duševnosti - 
kriza družbe«, kjer smo v 

sredis c e postavili kulturo 

medosebne pomoc i in 
problematiko dus evne 

stiske, obravnavano skozi 

prizmo trenutnega 
druz beno-politic nega 

dogajanja, socialne 

psihologije, upravno-
sistemske politike in 

zdravstva ter skozi 

primere s terenske prakse 
izkus enega res evalca. 

 

• Projekcija filma »Strah – slovenski film o strahu in nestrpnosti« in okrogla miza, 

ki ga spremlja tudi kampanja za ozaves c anje o pojavih rasizma, fas izma, ksenofobije in 

nestrpnosti, saj je novac enje v radikalne skupine s taks no agendo izrazito usmerjeno v 
jezne in prestras ene mlade. 

 

• V mesecu novembru smo v sodelovanju z Rdec im kriz em Izola in Centrom za socialno 

delo Izola, organizirali edukativno predavanje na temo »Pravice iz javnih sredstev«. 

Menimo, da so taka predavanja za socialno s ibke prebivalce zelo pomembna, saj se tako 
lahko seznanijo s pravicami, ki jim pripadajo in jih laz je uveljavljajo. Predavanje je zelo 

koristilo tudi osebju Rdec ega kriz a, saj je dopolnilo njihovo strokovno znanje pri delu z 

uporabniki. S predavanji z elimo informirati lokalno prebivalstvo ter predstaviti 
Primorsko svetovalno sredis c e in nas e storitve 
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• Jeseni 2017 smo izvedli dogodka (sofinancirano s strani MOK in S OUP ter v 

sodelovanju s Centrom mladih Koper) 

 

➢ Zmenkarije z delodajalci  
Namen srec anj je bil seznaniti mlade med 

20. in 29. letom starosti o vlogi in vsebini 

dela nevladnih organizacij v koprski regiji, ki 
so pripravljene z mladimi sodelovati skozi 

projektno delo, pripravnis tvo ali pa 

prostovoljno  delo. Sodelujoc e organizacije 
pri izvedbi dogodka so bile: Kulturno 

izobraz evalno drus tvo PiNA, Sredis c e 

Rotunda, Drus tvo za pomoc  odvisnikom in 
njihovim druz inam SVIT Koper, Kino Otok in 

NewPrevent-mladinsko ulic no delo. 

 
➢ Sociodrama 

Sociodrama vkljuc uje elemente 

improvizirane drame v kontekstu pomoc i 
pri res evanju notranjih psihic nih konfliktov 

posameznikov. Gre za skupinsko 

uprizarjanje doloc enih socialnih situacij in 
res evanje konfliktov med skupinami ali 

znotraj neke obstojec e skupine. Stremi se k 

temu, da sta dva igralca (ali vsaj eden) 
vnaprej seznanjena s socialno situacijo, ki je 

tema predstave/igre, v katero se potem 

samoiniciativno in improvizacijsko 
vkljuc ujejo obiskovalci. 

 

• V decembru smo izvedli dogodek: Pogovorni večer s profesorico dr. Elżbieto M. 
Goździak, kjer smo se skupaj z 

gostjo posvetili temi tveganja in 

nevarnosti trgovine z ljudmi v 

zvezi s prosilci za mednarodno 

zas c ito. Dogodek je moderiral 

zunanji strokovni sodelavec Matic 
Munc, celotno srec anje pa je 

dokumentirano in dostopno na 

spletu. Dogodek je bil 
sofinanciran s strani S OUP, 

omogoc ila pa ga je Ameris ka 

ambasada v Ljubljani ter UNHCR.  
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POMEMBNE PRELOMNICE 
 

Zavod PRIMSS se je v letu 2017 vkljuc il v nacionalno mrežo prvih točk pomoči za žrtve 

nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola, kar pomeni usposobljenost, da z rtvam nasilja 

zagotavljamo laic no psihosocialno podporo in pomoc . 

V oktobru 2017, se je predstavnica PRIMSS, Nina Markovic  udelez ila s tudijskega 

obiska v Zdruz enih drz avah Amerike z naslovom: »Change Makers: Promoting 

Community Resilience against Radicalization and Extremism«. S tudijski 
obisk se je izvedel v sklopu programa »International visitors leadership 

programe«, v organizaciji U.S. Department of State.  

 

Junija sta izolsko pisarno Zavoda 

PRIMSS, v sklopu delovnega 

obiska vodstva Socialnih 
demokratov (SD), obiskala 

evropska poslanka Tanja Fajon 

ter poslanec in podpredsednik 
Državnega zbora Matjaž Nemec. 

Podpredsednici SD in evropski 

poslanki Tanji Fajon ter poslancu 
SD in podpredsedniku Drz avnega 

zbora Matjaz u Nemcu smo 

nevladniki Zavoda PRIMSS 
predstavili delovanje zavoda in se 

pogovorili o aktualnih tematikah na regionalni in nacionalni ravni. Govora je bilo o dosedanjih 

dosez kih, vpetosti v delovanje na lokalni in s irs i ravni ter prihodnjih usmeritvah, z eljah in ciljih.  

 

Zavod PRIMSS je v letu 2017 

dobil tudi novo spletno 
stran, ki nudi informacije o 

projektih, aktualnem 

dogajanju na psiholos kem, 

pravnem in socialnem 

podroc ju. V letu 2018 

nac rtuje dodatno odprtje 
spletne klepetalnice. 
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PRIMSS je februarja 2017 izdal 

online publikacijo z naslovom 
»Nevarnost spletne propagande 

terorizma«, ki sluz i kot pripomoc ek 

pri prepoznavanju razlic nih vrst 
spletnih manipulacij, psiholos ki 

vidik terorizma in razlaga vlogo 

interneta pri jihadistic nih gibanjih.   

Dostopna na:  

http://www.primss.si/storage/doc/ 

201711/58c6697epublikacija 

nevarnost.pdf 
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PRIMSS V MEDIJIH 
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